
Zápis z jednání  Knihovní rady ÚK PřF ze dne 17. 10. 2016

Program jednání : 

 

1.  Czech Elib a zajištění EIZ pro VaV po roce 2017 (přítomen RNDr. Bartošek, CSc.).

2.  Akvizice literatury pro studenty v roce 2016.

3.  Různé

 

Přítomni : proděkan prof. RNDr. D. Trunec; tajemnice RNDr. Mgr. D. Dvorská; 

RNDr. J. Celý, CSc.; RNDr. V. Herber, CSc.; doc. RNDr. R. Melichar, Dr.; Mgr. T. 
Škarková; H. Kandová.

Omluven: doc. RNDr. E. Fuchs, CSc.

Host :  RNDr. M. Bartošek, CSc.

Jednání KR zahájil prof. D. Trunec

Vedoucí ÚK Mgr. Škarková přivítala členy KR.

Ad. 1

1.1  RNDr.  Bartošek  seznámil  přítomné  s CzechElib-národním  centrem  pro  centrální 
zajištění odborných a vědeckých elektronických informačních zdrojů (EIZ – časopisy, 
monografie,  databáze)  pro  vědeckou-výzkumnou  komunitu  v  ČR.  Jedná  se  o  nový 
model pro ČR a tento projekt připravuje MŠMT a NTK v Praze ve spolupráci s odbornou 
pracovní  skupinou (za MU je  členem M. Bartošek z ÚVT MU) s podporou klíčových 
subjektů, jako jsou Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Česká konference rektorů, Rada 
vysokých škol, Akademie věd ČR, Asociace knihoven VŠ a další. 



Podrobně přítomným vysvětlil  o  co se v tomto projektu jedná,  způsob financování  a 
jednotlivé kroky nutné při  dalším postupu na MU.  
Dále dr. Bartošek připomněl  a podal informace k udržitelnosti EIZ pro roky 2018 a 2019 
z projektů OP VaVpI a odpovídal na doplňující dotazy přítomných členů.
1.2 Mgr Škarková zajistí případné schůzky s řediteli jednotlivých ústavů, které se budou 
týkat tohoto tématu dle dispozic dr. Bartoška. Vedoucí ÚK předem ještě znovu rozešle 
informační maily ředitelům ústavů a v kopii pro informaci také sekretářkám jednotlivých 
ústavů.  Paní  tajemnice  D.  Dvorská doporučuje  seznamy EIZ  pro  projekt  CzechElib, 
které by měly ústavy odeslat do 30. 10. posílat v písemné formě.  

Ad. 2

Vedoucí ÚK Mgr. Škarková seznámila členy KR s dílčí akvizicí za rok 2016 a s nákupy 
literatury za jednotlivá pracoviště.

Ad. 3

Různé:
 Mgr.  Škarková  seznámila  přítomné  s dosavadními  výsledky  retrokatalogizace 

fondu, kterou ÚK provádí pro Botanickou zahradu a katalogizace map pro Ústav 
geologických  věd.  Po  přestěhování  Ústavu  antropologie  na  Kotlářskou  č.  2 
plánujeme retrokatalogizaci fondu i pro tento ústav včetně umístění knihovního 
fondu v prostorách ÚK. 

 Dále vedoucí ÚK informovala o provozních záležitostech:
 vybavení  seminární  místnosti  v přízemí  IT  technikou  (promítací  plátno, 

možnost připojení různých příslušenství, atd…). Nyní se v této místnosti 
řeší instalace chybějícího vytápění,

 s kolegy v ÚK pracujeme na grafické úpravě a designu webových stránek
      (dead-line 18. 11. 2016),
 v současnosti připravujeme pro uživatele dotazník „Průzkum spokojenosti
      uživatelů ÚK PřF“, který rozešleme v polovině listopadu,
 na  měsíc  prosinec  připravujeme  pro  uživatele  soutěž  s databází 

EnviroNetBase jako v loňském roce, protože výrazně zvedla zájem o její 
využívání, 

 na všech studovnách v knihovně byly přeinstalovány PC na Windows 10 
(ÚVT),

 byla  provedena  výměna  tiskáren  na  patrech  v prostorách  knihovny. 
Informace k obsluze jsou vystaveny na informačních tabulích a webových 
stránkách knihovny.

 Článek  o  digitalizaci  historického  fondu  ÚK  PřF,  který  vyšel  v muni.cz 
https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/7914-knihovna-bude-digitalizovat-
historicke-knihy-o-prirodnich-vedach

https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/7914-knihovna-bude-digitalizovat-historicke-knihy-o-prirodnich-vedach
https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/7914-knihovna-bude-digitalizovat-historicke-knihy-o-prirodnich-vedach


 V diskusi se otevřelo téma diplomových prací, které mají v tištěné podobě skrytý 
text.  Přítomní  byli  informováni  o  navrhovaném  postupu  v těchto  případech, 
dohodnutý v součinnosti se studijním oddělením.  

 Byl  zmíněn požadavek  Recetoxu zveřejňovat  v ISu opravené práce.  Proběhla 
diskuze o tomto návrhu.  Dr. Herber se zmínil o možnosti  přikládání  errata.

 ÚK PřF děkuje za spolupráci Botanické zahradě na PřF v čele s Mgr. M. Chytrou 
za jejich iniciativu při osázení truhlíků a květináčů, které nám výrazně zpříjemní 
naše prostory.

Prof. D. Trunec ukončil zasedání.

V Brně dne 19. 10. 2016

Zapsala : Helena Kandová
Zpracovala : Mgr. T. Škarková
Viděl : prof. RNDr. David Trunec, CSc.




